
iksLVs ps lksu[ksM xqjua  174@2022 dye& 379] 353] 332] 323] 504] 506] 34 Hkk-na-fo- lg dye 15 Hkk- i;kZoj.k laj{k.k vf/kfu;e 1986 lg [kku o [kfuts 

fodkl o lgfu;a=.k dk;nk 1957 ps dye 4] 21 izek.ks 

 

 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps uko  
lksu[ksM 
 
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn-11@1222022 jksth 
00%15 rs 01%00 oktrk 
ekSts fiaij.kokMh 
f’kokjkrhy ftfuaxps 
cktql if’pesl 03 
fd-eh  
 
 
?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%& 
if’pesl 03 fd-eh  
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%   
fn &11-12-2022  
ps osG  08%37 ok  
uksan ua-05 oj 

xqjua  174@2022 
dye& 379] 
353] 332] 323] 
504] 506] 34 
Hkk-na-fo- lg 
dye 15 Hkk- 
i;kZoj.k laj{k.k 
vf/kfu;e 1986 
lg [kku o 
[kfuts fodkl o 
lgfu;a=.k 
dk;nk 1957 ps 
dye 4] 21 
izek.ks  
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 v’kksd ekjksrh eksdys o; 
47 o”ksZ O;olk; ukSdjh 
uk;c rgflynkj rgfly 
dk;kZy; yksgk eks- ua-
9423137908 
 
vkjksihps uko %&   
 
 vkjksih vVd & ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k&  
fQ;kZnhus vkt jksth iskLVs 
yk ;soqu fQ;kZn fnyso:u 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs R;kaps 
voS/k xkS.k [kfut iFkdklg ekSts cksjxko ]toGk ns’keq[k ifjljkr xLr djhr vlrkauk 
;krhy vkjksihps fcuk uacjps gk;ok voS/k [kfut jsrh Hk:u okgrwd djhr vlrkuk 
feGwu vkY;kus lnjps gk;ok iksyhl LVs’kuyk ?ksowu ;sr vlrkuk ;krhy vkjksih dz-02 
;kus ;krhy gk;ok ekyd vkjksih dz-01 ;kl gk;ok toG cksykowu ?ksowu vkjksih dz- 01 
gk gk;ok toG ;sowu ek>kh gk;ok iksyhl LVs’kuyk ykor ukgh rqEgkyk dk; djk;ps rs 
djk vls Eg.kkY;kus fQ;kZnhus lnjps gk;oke/;s iFkdke/khy deZpkjh ;kauk cloqu 
iksyhl LVs’kudMs ;sr vlrkuk lksu[ksM iksyhl LVs’kudMs gk;ok u oGfork ‘ksoMh 
deku e/kqu ftuhaxps cktwyk tkowu Fkkacyk lnj fBdk.kh vkjksih dz- 01 ;kauh gk;okrhy 
yks[kaMh jkWM ¼VkWeh ½ gkrkr ?ksowu fQ;kZnhps o lk{khnkjkps vaxkoj tkowu lk{khnkj dz-01 
;kl /kDdkcqDdh dsyh f’kohxkG dsyh rqEgh ukSdjh d’kh djrk c?kqu ?ksrks rqEgkyk ek.kls 
ykowu thos ekjrks v’kh vkEgk lokZauk thos ekj.;kph /kedh fnyh o ‘kklfd; drZO; ikj 
ikMr vlkruk ‘kklfd; dkekr vMFkGk dsyk oxSjs etdqjkps tckcko:u ek- liksfu 
lk- ;kaps vkns’kkko:u xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@1939 ,-,u-gacMsZ iks-LVs- lksu[ksM eks-ua- 9158868002 

rikfld vaeynkj %&iksmifu lh-vkj-ifjgkj iks-LVs- lksu[ksM eks-ua- 9309758181 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &liksfu  fOg-Mh-Hkkslys iks-LVs- lksu[ksM eks-ua- 9960157059 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
1½ & liksfu  fOg-Mh-Hkkslys iks-LVs- lksu[ksM eks-ua- 9960157059 
2½& iksmifu lh-vkj-ifjgkj iks-LVs- lksu[ksM eks-ua- 9309758181 
 gs fnukad-11-12-2022 jksth 09%01 ok uksan ua-06 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



पोिलस टेशन हमायतनगर आ. . नं. व कलम 50/2022 कलम 174 CRPC माणे दनांक11/12/2022 

पो टेचे नाव 
 
 

आ. . नं. व 
कलम  

आ. .घडला ता. वळे व ठकाण खबर देणार य च ेनाव, प ा व 

मो. .  

खलुासा 

हमायतनगर 
 

आ. . नं. व 
कलम 
50/2022 

कलम 174 

CRPC माण े 

दनाकं02/12/2022 रोजी 1:30 वा. 
सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड 

ामीण वाड . 52  
 

आ. .दाखल ता रख, वेळ व टेडान द 

:- दनांक11/12/2022 

रोजी11:52वा.न द . 14वर 
 

मरणाचे कारण :- राह या घर  पाय 

घस न पड याने उपचारा दर यान 

ु य.ू  

 

उिशराच े कारण :- आज रोजी M.L.C. 

कागदप  ेपो टेला दाखल के याने. 

ड य.ू के. कांबळे पो.हे.कॉ. 2801 पो टे 

नांदेड ामीण 
 
 
  
 

मयताच े नाव व प ा :-हर  पता 
मानिसगं पवार वय 80 वष रा. दाबदर  

ता. ह.नगर ज. नांदेड  
 
 

सादर िवनंती क वर नमुद ता रख, वेळ  व ठकाणी 
यातील मयत हा यां या राह या घर  पाय घस न 

पड याने व तो जखमी झा यान े यास 

उपचाराकामी गोदावर  हॉ पटल नांदेड येथ ेउपचार 

क न पु ढल उपचाराकामी स. द. व णुपरु  नांदेड 

ामीन यथेे श रक केल े असता तो उपचारा 
दर यान ु य ू पावला आहे वगैरे M.L.C. कागद 

प ाव न आ. . दाखल क न मा. पो. िन. 

साहेबां या आदेशान े पु ढल तपासASIकदम साहेब 

यां याकडे दला. मो. . 8350671239  

 

दाखल करणार :-ASI साखरे पोिलस ठाण े

अंमलदार पो टे हमायतनगर मो. . 8378981645  
 

ठाण े भार  अिधकार  यांचे नाव व मो. . :- 
ी. भसुनूर साहेब पो. िन. पो टे ह.नगर 

मो. . 9834774799   
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोिलस टेशन हमायतनगर आ. . न.ं व कलम 49/2022  कलम 174 CRPC माणे दनांक11/12/2022 

पो टेचे नाव 
 
 

आ. . नं. व 
कलम  

आ. .घडला ता. वेळ व ठकाण खबर देणार य चे नाव, प ा व मो. .  खलुासा 

हमायतनगर 
 

आ. . नं. व 
कलम 49/2022  

कलम 174 

CRPC माणे  

दनांक10/12/2022 रोजी 08:00 वा. सरकार  

दवाखाना व णुपुर  नांदेड  
 
 
 
 
 

आ. .दाखल ता रख, वेळ व टेडान द :- 

दनांक11/12/2022 रोजी11:30वा.न द . 

8वर 
 
 
 
 

मरणाच े कारण :-गसॅचा पाईप फुटुन 

अचानक भडका हऊन जळा याने ु यू.  
 

खबर देणार य चे नाव, प ा व मो.  ---

------एस. के. पो.हे.कॉ. 2093 पो टे नांदेड 

ामीण  
 
 
 
 
 

मयताचे नाव व प ा :- रया पता दप  

प रहार वय 2 वष 6 म हने रा. तरसौर ता. 
ज. जालोन       (उ र देश) ह.म.ु 

आंबेडकर चौक जलानी सेठ यां या घर .  
 
 

सादर िवनंती क वर नमुद ता रख, वेळ  व ठकाणी यातील 

मयत हचे आई-व डल घर  पाणीपरु  तळत असताना 
अचानक द. 09/12/2022 चे 12:00 वा. सुमारास गसॅचा 
पाईप फुट याने मयत ह गसॅचा अचानक भडका झा याने 

यात ती गभंीर र या भाज याने ितस उपचाराकामी स. 

दवाखाना हमायतनगर येथे दाखल केले असता ितस थम 

उपचार क न नांदेड येथे रेफर केले. नांदेड येथे ित यावर 

उपचार चाल ु असताना ित मरण पावली. वगरेै माणे 

कागदप  ेदाखल झा याने व रल माणे आ. . दाखल क न 

मा. पो. िन. साहेबां या आदेशाने पु ढल तपास कामी बीट 

पो.हे.कॉ. 2303 िसंगनवाड यां याकडे दला. मो. . 

9049078521  
 

दाखल करणार :-ASIसाखरे पोिलस ठाणे अमंलदार 
पो टे हमायतनगर मो. . 8378981645  
 

ठाणे भार  अिधकार  यांचे नाव व मो. . :- ी. 
भुसनूर साहेब पो. िन. पो टे ह.नगर मो. . 
9834774799   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पो टे इ लापुर ो गुरन 119/2022 कलम 65 ई मदाका :- द 11/12/2022 

पो टे 

गुरन व  

ोगुरन ग़ु घ ता वेळ व ठकाण/ गु दाखल ता व 

वेळ  

फयादी / आरोपी हक कत / 

इ लापुर  ोगुरन 

119/2022 

कलम 

65(ई)मदा

का 

गु घ ता वेळ ठकाण:- 

द 11/12/2022 च े11:30 वा 

कनवट ते िहमायतनगर रोडवर 

माह बा ( र ा) कमाणी जवळ उ रेस 

10 कमी 

 

गु दा ता वेळ व टेडा :- द 

11/12/2022 च े14:05 वा टेडा 19 

िमळाला माल :-दशेी दा  भगरी 

सं ा या काचे या 14 िसलबंद बॉटल 

180 ml या कमती 980  चा माल 

योगेश िप बाबुराव बोधिगरे वय 32 

वष वसाय नौकरी psi पो टे 

इ लापुर मो न 9404222624 

 

आरोपी-  

सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आप या ता यात दशेी दा  भगरी सं ा लेबल 

असलले े 14 िसलबंद बॉटल 180 ml या काचे या 

बॉटला कमती 980 पयाचा िवना परवाना 

बेकायदशेीर र या दा ची चोरटी िव  कर या या 

उ शेाने ता यात बाळगला हणुन गु हा दाखल क न मा 

api सा◌ो याचं े आदशेाने बीट asi त डवेाड यांचकेडे 

दला 

दाखल करणार :- asi लुंगारे pso 

तपासीक अमंलदार :-asi एस एम त डवेाड मो न 

8080308059 

भारी अिधकारी :- api शेवाळे साहबे मो न 

9405524001 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



   पो. े िवमानतऴ िमसीगं.नं. 82/2022 िद 11-12-2022  
अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हा नांदेड, 

पो. ट.े िवमानतळ 
3) िमसीगं घ.ता.वेऴ व 
िठकाण -िद 5/12/2022 
रोजी वेळ 21.00 वा 

ाचे मोबाईलवर काँल 
क न बिघतले 
त ापासून मोबाईल च 
आँफ आहे कोणासही 
काहीएक न सांगता 
नांदेड येथील घ न 
िनघून गेला पूवस 1िकमी 

 
िमिसंग दाखल ता. वेळ –  
िद 11-12-2022 रोजी  
वेळ -15. 20 वा े.डा. 19 

पो. े  िवमानतऴ 
िमसीगं.नं. 82/2022  

1)खबर देणार – नामदेव सोपान नागाप े,वय 18 
वष, वसाय िश ण रा.िपपळकौठा ता.मूखेड 
ह.मू.जनादन नगर,महा ा फूले शाळेजवळ 

नागोराव फैलवाड यांचे घरी िकरायाने नांदेड 
मो.न. 7888175078,7517957073 

 

2)हरवले ा ीचे नाव –   

4)मूलाचे वणन- वणन-उंची 5 फूट,रंग –

सावळा,अंगात कपडे –िपवळा शिट शट काळी 
िज ची पँ  िपव ा रंगाचा टी शट,पँ  िज  

का ा रांगाचा पायात-लाल रंगाची च ल 
,भाषा- मराठी ,िह ी ,बांधा-सडपातळ,केस –

मोठे व काळे ,िमशी –बारीक,उज ा हातावर 
गोपाळ नाव गोदंलेले                                                                                                                             

 

 5)खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार याचा भाऊ   गोपाळ सोपान 
नागाप े,वय 19 वष , वसाय मजूरी रा. 
रा.िपपळकौठा ता.मूखेड ह.मू.जनादन नगर,महा ा 
फूले शाळेजवळ नागोराव फैलवाड यांचे घरी 
िकरायाने नांदेड यास खबर देणार याची आईने 
िदनांक 05/12/2022 चे 21.00 वाजता पासून 
आजपावेतो गोपाळ याचे मोबाईल नं, .9156437594   
वर काँल क न बिघतले असता ीच आँफ दाखवत 
होता ानंतर आजपावेतो खबर देणार याने 
आजूबाजू ा ग ीत व नातेवाईकाडे फोन क न 
िवचारले असता ांनी पण आला नस ाचे 
सांिगत ाने वगैरे त ारी अज िद ाने मा पोिन सा. 
यांचे आदेशाने िमसीगं दाखल क न पूढील शोध व 
कायवाही कामी पोहेकाँ 1792 लोखंडे यांचेकडे िदला 
. 

6)दाखल करणार – पोना/2609 आकमवाड 
मो.न.8805647079 

7)तपास करणार-सपोउपिन कू ळेकर  मो.न. 
9923696704 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पोलीस ेशन रामतीथ गु. र. नं.200/22 कलम 341 ,323,504,506,34 भादवी  5सह कलम 3 (1)(R)(s) अ.जा.ज.का. सन अ ये 2015 

पो ेचे नाव  गु र न नं व कलम गु ा घडला ता. वेळ  
िठकाण  व दाखल 
ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो नं, आरोपी 
नाव  व प ा  

 हकीकत 

 रामतीथ  गु. र. नं.200/2022 

कलम 
341,323,504, 

.506,३४IPC सह 

कलम 3 (1)(R)(s) 

अ.जा.ज.का. सन 

अ ये 2015 
 
 
 

गु ा घडला ता 
वेळ:- 
. 11/12/2022चे 

08..00वा  
       उ रेस 07 km 
/ 
 
 
 
 गु ा दाखल ता 
वेळ:- 
िद.11/12/.2022चे 
17.30वा े.डा नोदं 

 21 
 
 उिशरा चे कारण  :-  
िफयादीने पो ला 
आता येऊन 
िफयादी ले व न 

फीयािद नाव व प ा : देिवदास 
नागोराव सूयवंशी वय 55 वष 

वसाय मजुरी जात- मांग, राहणार 
-नरसी ता नायगाव मो.   .  
83 90 62 95 51 
  
 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा : - 
 
 
   दाखल करणार :     सपोनी ी 
िदघे मोन  
9834255985 
 
 
 

खुलासा, 
सादर िवनंती ही वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न नरसी येथील मातो ी पांदण 
र ाचे कामाक रता मु म वाहतूक करीत असलेले टॅ र 
अडवून रॉय ी आहे का आहे का परवानगी आहे का 
वाहतूक क  देणार नाही या कारणाव न िशवीगाळ करीत 
असताना यातील िफयादी हे ांना समज ासाठी गेला 
असताना ांना ए मांगड ा तुझी गांड भरली मला िशकवू 
नकोस हरामखोरा असे णून दमदाटी क न सावजिनक 
िठकाणी जातीवाचक िशवीगाळ क न िफयादी व सा ीदार 
लोकांना लाथा भु ाने मारहाण केली व मार ाची धमकी 
िदली. वगैरे जबाब व न मा. ी sdpo. गायकवाड साहेब 
यां ा आदेशाने दाखल क न पुढील तपास sdpo. ी 
गायकवाड साहेब हे करीत आहेत 
 
तपािसक अंमलदार:- 
sdpo. ी गायकवाड साहेब नं. 98 23 0277 25 
 
पोलीस ेशन भारी अिधकारी :-स. पो. िन. िदघे मो. 
नं.9834255985 
मा. पोलीस अिध क साहेब यांचे सुचना:-  
 
चेक िल ची पुतता केली अगर कसे:-होय 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो ट लोहा गुरंन. 239/2022 कलम  379 ipc माण े द. 11.12.2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  पो ट लोहा गुरंन. 

239/2022 कलम  379 

ipc माणे 

 

गु हा घडला -  द.07/12/2022 

रोजी16.45 वाजेपासून ते  दनांक 

07.12.2022 रोजीचे 21.30वाजताचे 

दर यान फयादी इ तेमा काय म लोहा 

कंधार जाणारे रोड या बाजूस बाबू 

धा याजवळ तालुका लोहा िज हा नांदडे  

पूवस 02 कलोमीटर  

 

 

गु हा दाखल:- द.11/12/2022 वेळ15.47 

वा . टेशन डायरी न द 15 वर  

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 फयादीचे नाव- अ दु ला जलील 

अहमद वय 31 वष वसाय ापार 

राहणार हदैरबाग मांक 1 दगेलूर 

नाका नांदडे मोबाईल नंबर 

9028779890  

 

 

आरोपीचे नाव -अ ात  

 

 

 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 

हक कत------सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी 

यातील अ ात आरोपीने फयादीची मोटरसायकल मांक MH26 BJ 

2085 ही िजचा इंिजन नंबर  JC65ET1226920व  चेिसस नंबर 

ME4JC657असा असून कमती अंदाज े 30,000 पये ची मो.सा. ही 

कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आह ेवगैरे    वगैरे फयादीव न 

मा. पो. िन तांब ेसाहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार -- HC 999 येमेकर  मो. नं. 9923670999 

 तपासी अंमलदार = HC 2483 साखरे पोलीस टेशन लोहा मो. न. 

9823015483 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  मा. पो.नी   तांब ेमोबाईल नंबर 

9850188100 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

iksLVs ej[ksy  iukdk  330@2022  dye& 323] 504] 506] 34   Hkkanfo   fnukad %& 11@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps uko  
ej[ksy  
 
 
 
 

 
Ikukdk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn-11@12@2022 jksth 
11%00 oktrk ps 
lqekjkl  fQ;kZnhps 
‘ksrkr  yks.kh f’kokj 
;sFks  
 
 
?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%& 
nf{k.ksl  05 fd-eh  
 
iukdk  nk[ky-rk-osG-
%   
fn &11-12-2022  
ps osG  13%47 ok  
uksan ua-15 oj 

iukdk  
330@2022 
dye& 323] 
504] 506] 34   
Hkkanfo  
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
  
 
 
 
vkjksihps uko %&  
 
  
 
 vkjksih vVd & ukgh 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh  
laxuer d:u fQ;kZfnl rqyk eh Qk;ukUlps 5000 :i;s mpywu fnysys dk Hkjyh 
ukghl Eg.kwu vkjksihrkauh fQ;kZnhl f'kfoxkG d#u FkkiMcqD;kus ekjgk.k d:u 
fQ;kZnhl o rhP;k oMhykal ftos ekj.;kph èkedh fnyh Eg.kwu oxSjs uewn çek.ks iukdk 
nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj %& liksmifu eBirh iks-LVs-ej[ksy eks ua 9689152492 

rikfld vaeynkj %& iksmifu@eèkqdj tk;sHkk;s eks-u-8975841122  

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksfu@ fo".kqdkar rqdkjke xqês eks-u-8830465618 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu@ fo".kqdkar rqdkjke xqês eks-u-8830465618 

 
gs fnukad-11-12-2022 jksth 14%26 ok uksan ua-17 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

         
 
 
 
 



 
 
 

iksLVs ps uko  HkkX;uxj vk e ̀ 66@2022 dye& 174 lhvkjihlh fnukad fn 11@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps uko  
HkkX;uxj  
 
 
 
 

 
xqUgk    ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn-11@12@ 2022 jksth 
10%00 oktrk lathouh 
gkWLihVy ukansM   
 
 
?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%&nf{k.ksl  
04  fd-eh  
 
 
vk è   nk[ky-rk-osG-
%   
fn &11-12-2022  
ps osG  15%01 ok  
uksan ua-27  oj 

vk è  66@2022 
dye& 174 
lhvkjihlh   
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
f’kyoar ij’kqjke okBksjs o; 
26 o”ksZ O;olk; f’k{k.k jk-
lqesnuxj ukansM eks ua  
9284539349 
 
 
 
e;rkps uko %&  
  
  
 
 
 ej.kkps dkj.k  & ch-ih- 
ok<Y;kus mipkj pkyq 
vlrkauk eR̀;q  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy [kcj ns.kkj ;kauh 
iksLVs yk ;soqu ys[kh vtZ fnyk dh R;kaPkh iRuh fgph fMysOgjh fn-09-12-2022 jksth vkyh 
gksrh frps fltj >kys gksrs ch ih ok<Y;kus frl latho.kh gkWLihVy ukansM ;sFks ‘kjhd 
dsys vlrk mipkj pkyq vlrkauk rh  èR;q ikoyh frps ekj.kkckcr ek>h dks.kkfo#/n 
rdzkj la’k; ulY;kps vtZ fnY;kus rsFkhy MkWDVjkauh riklqu ej.k ikoys vkgs vls 
dGfoys vkgs frPks ej.kk ckcr dks.kkojgh la’k; vFkok rdzkj ulsy ckcr pk vtZ 
fnY;kus ek-iksfu Jh-vkMs lkgsc ;kaps vkns’kkus oj izek.ks vk è nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW 1781 ekehyokM iks LVs HkkX;uxj eks ua  9657578281 

rikfld vaeynkj %& iksgsdkW  @2014 fljlkV iks LVs HkkX;uxj eks  ua  7020510553 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iksfu Jh-vkMs  iks LVs HkkX;uxj eks ua 7498716464 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh   %& mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjhJh-panzlsu ns’keq[k mi 

foHkkx ukansM ‘kgj  o & iksfu Jh-vkMs  iks LVs HkkX;uxj eks ua 7498716464 

gs fnukad-11-12-2022 jksth 15%20 ok uksan ua-28 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पोलीस ठाण े मु ामाबाद गरुन 280/2022 कलम 379 भादवी माण ेदाखल दनांक 11/12/2022 
 

पोलीस ठाण े

 

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार दणेार यांचे नाव व प ा 

मो.न. 

हक कत 

 

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन 280/2022 

कलम 379 भादवी माणे 

दाखल 

 

 

 

 

 

 

  

  

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 

 

दनांक 30/10/2022 

रा ीचे 20.00 वाचता ते द 

31/10/2022 चे सकाळी 

08.00वा. दर यान मोजे 

गोणेगाव िशवार ता मुखेड 

 

 

 

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

दनांक 11/12/2022 

वेळ 18.23वाजता 

न द नंबर 22वर 

 

 

 

 

फयादीचे नाव भारत ंकटराव 

नागरवाड वय 36वष वसाय शतेी 

जात महादवे कोळी रा गोणेगाव ता 

मुखेड मोन 9130130080 

 

 

आरोपी :- अ ात.          

 

 

 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील . फयादीची नदीवर 

असलेली मोटार व णा कंपनीची 5 HP ची जुनी मोटार व 200फूट केबल वायर 

एकूण कमत 25000 / पये चे कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आह ेतरी 

अ ात चोर ावर कारवाई क न माझी मोटार मला िमळवून ावी वगैरे 

व पाचे फयादी जबाब व न गु हा दाखल क न  मा. सपोिन साहबे यां या 

आदशेाने गु ाचा तपास   पोना 811 यालावार यां याकड ेदे यात आला  

 

तपास अिधकारी :- पोना 811 यालावार   पोलीस ठाणे मु माबाद  

मो नं. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी-------सपोिन/ सं ाम उ व जाधव 

मो.न.8999881900 पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 

दाखल करणार------- :पोह ेका 2068 कागणे 

पो. टे मु ामाबाद 

 

 

 
 



पोलीस टेशन कंुडलवाडी गुरन.ं139/2022कलम 185 मो.वा.का. दनांक 11/12/2022 

  पोलीस 

टेचे नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर प ा आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

कंुडलवाडी  गुरनं.139/2022  

कलम 185 मो.वा.का.  

 

  

 

मीळाला माल  

—---- 

 

 

 गु हा घडला दनांक 

10.12.2022 चे 23.59 

वा.चे.दर यान 

 

 

 

ठकाण:- चुंगी नाका कंुडलवाडी 

 

 

 गु हा दाखल दनांक:- 

द- 11.12.2022वेळ 03.05 

वा टे डा.नोद न.ं 03 वर  

 फयादी:- िवशाल हादराव 

सूयवंशी पोलीस उपिनरी क पोलीस 

टेशन कंुडलवाडी  

 

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

  

आरोपीचे नाव ------ 

  

 

 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर :-  

—--------- 

सादर िवनंती क  यातील आरोपी हा आप या ता यातील कारचालक याने  म ये 

सेवन क न कार हा चालवीत असताना िमळून आला हणनूवगैरे मजकुराच े

फयादी व न गु हादाखल क न स.पो.िन. साहबेा या आदशेाने पुढील चौकशी 

व तपासकामी पो.ह.ेका /1921 एस बी कदम साहबे यां याकड े दले 

 

 तपासी अिधकारी :-   पो.ह.ेका. एस बी कदम मो.नं.8007753455 

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-सपोिन ए.िज. 

कासल ेपोलीस टेशन कंुडलवाडी मो.नं.9823017330  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

पो. टे. कंधार ग.ुर.न. 379/2022  कलम   457,380 भा. द. िव. . द.11/12/2022 
पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 379/2022 

कलम   457,380 भा. 

द. िव. 

 गु हा घडला :-   द 

10/12/2022चे  सायंकाळी  16 : 

00 वा ते 11/12/22 चे ०6:०० 

वा. सुमारास फयादीच े राहत े

घ न अिभनव नगर कंधार येथून 

पि मेस   2 कमी 

 

 

 

गु हा दाखल:- द 11/12/2022 

वेळ  20 : 40  वाजता टेशन 

डायरी न द   23   वर 

 

 

 

 

 फयादी चे नाव    :-  बळवंत पी. पांडुरंग कौश य वय 35  

वष, वसाय नोकरी रा. चचोली ता कंधार ह. मु ाम 

अिभनव नगर कंधार ता. कंधार िज. नांदेड मो. नंबर 

9175730417 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. अ ात आरोपी 

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खुलासा; -------        सादर िवनंती क   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी हा याच ेघरास कुलूप क डी लावून बाहरेगावी मोजे चचोली येथ ेगेला 

असता कोणीतरी अ ात चोर ाने फयादीच ेघराच ेकुलूप क डी तोडून आत वेश 

क न घरात असले या कपाटाच े लॉक तोडून कपाटात असलेले सो या-चांदीचे 

दािगने कमती साठ हजार पय े(60000) चे अ ात चोर ाने चो न नेल ेवगरेै 

कायदेशीर फयाद आह े वगरेै मजकुराच े फयाद व न मा. पो िन  साहबे यांचे 

आदेशा वये नमूद माण ेगु हा दाखल क न तपास बीट अमलदार Asi गणाचाय 

यांना दला. 

 

दाखल करणार:  pso. HC/  2046  ए. डी. कामजळगे   पो टे कंधार. मोबाईल  . 

9421769882 
 

           

तपासी अंमलदार:----         Asi गणाचाय पोलीस  टेशन कंधार. मो नं  

9823391570 
 

 

               

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व  मोबाईल माकं 

पो िन पडवळ साहबे   पोलीस टेशन कंधार    मो नं 9420841070 

 

 

 

 
 

 



पोिलस टेशन िहमायतनगर ग.ुर.न.व कलम 282/2022 कलम 326, 325, 324, 323, 143, 147, 148, 149, 504, 506 भादवी. दनाकं11/12/2022 

पो टेच ेनाव ग.ुर.न.व 
कलम  

गु हाघडला ता. वेळ व 
ठकाण 

फया दचनेाव, प ा व मो. .  खलुासा 

िहमायतनगर 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न.व 
कलम 
282/2022 
कलम 326, 
325, 324, 
323, 143, 
147, 148, 
149, 504, 
506 
भादवी.  
 

द. 11/12/2022 रोजी 
09:15 वा. समुारास 
फया द या घरासमोर मौ. 

िसरंजनी ता. िहमायतनगर 
उ रेस 05 कमी.   
 

गु हादाखल ता रख, वेळ व 
टेडा न द : 

- द. 11/12/2022 रोजी 
16:51 वा. टेडा. . 18 वर    
 
आरोपी अटक :- नाही  
 

 

कैलास िपता चंपती कौठेकर वय 50 
वष वसाय- शेती रा. िसरंजनी ता. 
िहमायतनगर िज. नांदडे मो. . 
9561602104   
 

आरोिपचे नाव व प ा :- 
 

सादर िवनंती क वर नमुद ता रख, वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 
गैरकाय ाचंी मंडळी जमवुन फया द या घरासमोर आरोपी . 1) याने 
लाकडाने मारहाण क न मु ा मार दला व माझी प ी िहस आ. . 2) याने 
डो यात दगड मा न डोके फोदले व आ. . 3) याने पि या त डावार लाकडाने 
मा न दात पाडुन गंभीर जखमी केल ेतसचे भावजई िहस आरोपी . 4) आ. . 5) 
याने यां या डा ा हातावर, पाठीवर, त डावर लाकडाने मा न जखमी केल े

तसेच मलुगा अवधुत कौठेकर, भाऊ काश कौठेकर, पुत या िवनोद कौठेकर यांना 
आ. . 6) 7) 8) 9) यांनी थापडबु यांनी मारहाण क न मु ा मार दला व िजवे 
मार याची धमक  दली वगैरे मजकुरा या जबाबाव न बाजसु माणे गु हा 
दाखल क न मा. पो. िन. साहबेां या आदशेाने पु ढल तपास स.पो.िन. महाजन 
साहबे यां याकड े दला.  
दाखल करणार :-ASI साखरे पो टे िहमायतनगर मो. . 8378981645       

 

ठाणे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मो. . :- ी. िब. िड.भसुनर साहबे पो. िन. 
पो टे िह.नगर मो. . 9834774799  
 

 
 

 
 
 
 
 



पोिलस टेशन िहमायतनगर गु.र.नं. व कलम 283/2022 कलम 324,323, 143, 147, 148, 149, 504, 506 भादवी, दनांक11/12/2022 

पो टेच ेनाव 
 

 

गु.र.नं. व 
कलम  

गु हाघडला ता. वेळ व ठकाण  फया दच ेनाव प ा व मो. .  खलुासा 

िहमायतनगर गु.र.नं. व 
कलम 
283/2022 
कलम 
324,323, 

143, 147, 

148, 149, 

504, 506 

भादवी, 

द. 11/12/2022 रोजी 09:15 वा. 
सुमारास फया द या घरासमोर मौ. 
िसरंजनी ता. िहमायतनगर उ रेस 5 कमी. 
 

 
  

 

गु हा दाखल ता. वेळ, ठकाण व टेडा न द 
. :- द. 11/12/2022 रोजी चे 19:01 वा. 
टे.डा. . 21 

 

 

 

आरोपी अटक :- नाही  
 

 

िम लद जळबा कौठेकर वय 42 वष 
वसाय रोजमजुरी रा. िसरंजनी ता. 

िहमायतनगर मो. . 8600435291   
 

आरोिपचे नाव व प ा:- 
 

सादर िवनंती क वर नमदु ता रख, वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी . 1 ते 10 आरोिपतांनी गैरकाय ाची 
मंडळी जमवुन फया द या घरासमोर सावजिनक रोड 
बनव या या कारणाव न मला व यातील सा ीदार यांना 
काठीने, लाथाबु यांनी व दगडाने मा न दखुापत केली व 
िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमक  दली. वगरेै 
मजकुरा या जबाबाव न बाजसु माणे गु हा दाखल क न 
मा. पो.िन. साहबेां या आदशेाने पु ढल तपास W. ASI 
कांगणे मॅडम यां याकडे दला.   
 

दाखल करणार :-ASI साखरे पो टे िह.नगर मो. . 
8378981645 
 

ठाणे भारी अिधकारी :- ी. भसुनूर साहबे पो.िन. पो टे 
िहमायतनगर मो. . 834774799  

 

 

 

 

 



पोलीस ेशन भोकर गुरन नंबर 478/2022  कलम  279 ,337,338, 304 (अ) भादवीसह कलम 134/187 मो.वा.का.िद.11.12.2022 

पोलीस
ेशनचे
नाव 

गुरन.वकलम 
 

िफयादीचेनाववपतागुरन.
घ.ता.वेळिठकाणवगुरन..

दा.ता.वेळ 

आरोपीचेनावप ािमळालामा
ल 

गु याचीहिकगत 

 
भोकर 

गुरन नंबर 478/ 
2022  कलम  279 
,337,338, 304 (अ) 
भादवी 
सह कलम 
134/187 
मो.वा.का. 

राजुआनंदरावमुसळेवय 26 
वष वसायशेतीरा. 
थेरबनता.भोकर 
मो. 9640071424 
 
 
गुरन घ.ता.वेळव िठकाण 
िद. 11.12.2022 रोजी 
सकाळी वेळ11.15 वाजता 
भोकर येथील बोरगांव 
चौकातील रोड वर 
ता.भोकर 
 
 
गुरन दा ता वेळ 
िदनांक11.12.2022 
चे16.04 नोदं 22वर 
 
 
िदशा – उ रेस 1 िक,मी.  
 

टक MH 26 BE 9098 
चाचालकनामेकेलास पिसंगरा
ठोडवय 48 
वष वसायचालकरा. 
रायपुरतांडाता.िकनवट 
 
 
मयताचेनाव 
 
 

सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील चा चालक नामे हाता ा ता ातील टकह यगई व 
िन ाळजी पणाने िफयादी ा मोटार सायकला 
पाठामागुन जोराची धडक देवुन देवुन िफयादीचीमागी 
िहसरोड वर पाडुन ित ा अगावर टक घालुन पळुन गेला 
व िफयादी ा उज ा हाताला व पाठी ला मार लागला व 
मरणासकारणीभुतझाला वगैरे िफयाद व न वर माणे 
गु ा दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांचे आदेशाने 
पुढील तपास पोउपिन / अिनल कांबळे साहेब यांचे कडे 
िदला. 
 
दाखलकरणार – पोहेका /44 ढोलेपो ेभोकरमो. 
8856932595 
 
तपािसकआमलदार – पोउपिन/ अिनलकांबळे 
,पो ेभोकरमो. 9096254358 
 
पो. े . भारीपोलीस 
पो.िन.पाटील,साहेब,मो 9923104521  
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

           

        

 
 

  
 

    
 

  
 

  

 
 

  
 

  

  
 

   
     

    
 
 
 

    
   

            
 

   
     

    
  

 
    
   

     
   

     
     
    

 

            
            

           
         

        
            

        
        

      
 
      

 
 
       

 
    

   
 



             
 

  
                 

           

 
 

  
   
  

  

      
   

     
    

   
   

    
    

   
 
      

 
    

   
     

      
   

  
 

   

          
         
          

         
         

           
        
       

  
          

  
       

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 



 
 


